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 مقدمه

 درخواست ارائه به نسبت بازرگان ارز، دیخر مجوز افتیدر جهت و سفارش ثبت شدن یینها از بعد کاال، یرسم واردات ندیفرا در

 ارز صیتخص یتقاضا عامل یهابانک به یحضور مراجعه با هابازرگان درگذشته. نمایداقدام می  یمرکز بانک به ارز صیتخص

 ثبت یمرکز بانک یارز جامع سامانه در را ارز صیتخص درخواست آن ها از یندگینما به عامل بانک و کردندیم ارائه را خود

 ارز صیتخص درخواست ثبت امکان ان،یمتقاض یحضور مراجعه کاهش منظوربه و تجارت جامع سامانه دیجد نسخه در. کردیم

 تجارت، جامع سامانه در «ارز صیتخص درخواست» بخش به مراجعه با بازرگان بیترت نیبد. است شدهفراهم بازرگان خود توسط

 امکان نیا نیهمچن. کند اقدام یمرکز بانک یارز جامع سامانه به آن ارسال و ارز صیتخص درخواست جادیا به نسبت تواندیم

 ابطال و هیتجز ش،یرایو مثل مربوطه یندهایفرا ،هادرخواست از کیهر تیوضع نیآخر مشاهده ضمن که دارد وجود

 جامع سامانه در ارز صیتخص درخواستایجاد  بخش گامبهگام حیتشر به مستند نیا در. ردیگ صورت ارز صیتخص یهادرخواست

 .پرداخت میخواه تجارت

 گام اول

یندگی بازرگان، در منوی یا نما( یحقوق )حقیقی، نقش بازرگان انتخاب با کاربری در سامانه جامع تجارت حساببه پس از ورود

 را انتخاب کنید «درخواست تخصیص ارز»گزینه  عملیات ارزی بانکیمدیریت ، عملیات ارزیسمت راست، 

 

 گام دوم

 کنیدرا انتخاب « ایجاد درخواست تخصیص ارز»سپس دکمه قسمت باالی صفحه وارد کرده در را  نظرشماره ثبت سفارش مد
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 گام سوم

 وارد مرحله بعد شوید. «بعدی» گزینه انتخابو با  شده را مشاهده و بررسی کنیدانتخاب سفارش ثبتاطالعات  ،در مرحله اول

 

 گام چهارم

در باالی  و ارز ثبت سفارش. شماره ثبت سفارش کنیددرخواست تخصیص ارز خود را وارد  اطالعاتدر این مرحله باید 

ها متناسب با اطالعات هریک از فیلد انتخاب قابلهای گزینهکنید که شود. برای تکمیل سایر اطالعات توجه داده می شینماصفحه

 :تکمیل کنیدها را به ترتیب زیر بنابراین باید فیلد ؛شودهای قبلی نمایش داده میفیلد

 

 

 درخواست به ارز ثبت سفارشمبلغ  4-1

های که مجموع مبلغ درخواست کنیدارز ثبت سفارش را وارد کنید. توجه  برحسبفیلد مبلغ درخواست تخصیص ارز خود  نیدر ا 

 تواند از مبلغ کل ثبت سفارش بیشتر شود.تخصیص ارز یک ثبت سفارش نمی

 

 ارز درخواست 4-2

 بانک منابع از ارز نیتأم اگر. باشد متفاوت سفارش ثبت ارز با تواندیم ارز نیا. دیکن مشخص را صیتخص ارز نوع لدیف نیا در 

 .باشد صیتخص ارز نوع با متفاوت تواندینم نیتأم ارز نوع رد،یگ صورت یمرکز
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 مبلغ درخواست 4-3

 ثبت ارز به درخواست مبلغ معادل مقدار نیا. ردیگیم صورت خودکار صورتبه لدیف نیا لیتکم قبل، لدیف دو واردکردن از بعد 

 روز نرخ به موقت صورتبه درخواست جادیا زمان در مقدار نیا که شود توجه. کندیم مشخص را درخواست ارز برحسب سفارش

مبلغ  گریدعبارتبه .شودیم یقطع( صیتخص خیتار) روز همان نرخ به یمرکز بانک یینها دییتأ زمان در و شودیم محاسبه

مبلغ درخواست  صیاما در زمان تخص ماند؛یم یکه کاربر وارد کرده است، باق یدرخواست به ارز ثبت سفارش ثابت و برابر با مقدار

 .شودیمجدد محاسبه م

 نوع معامله 4-4

 :دیکن مشخص ریمقاد نیا نیب از را خود یخارج فروشنده به پرداخت وهیش دیبا لدیف نیا در 

 ردیگیم صورت حمل اسناد افتیدر از شیپ فروشنده به وجه پرداخت آن در که است یارز حواله همان :پرداختشیپ. 

  افتیدر داریخر یبده از یحاک یمال یسند فروشنده کهآن بدون وجه پرداخت که است یمعن نیا به :حساب باز 

 .ردیگیم صورت حمل اسناد افتیدر از پس یمدت کند،

 از پس بالفاصله فروشنده به وجه پرداخت آن در که باشد یدارید یاسناد اعتبار ای یدارید برات مفهوم به :یدارید 

 .ردیگیم صورت حمل اسناد افتیدر

 از پس مشخص یمدت وجه پرداخت آن در که است دارمدت یاسناد اعتبار ای دارمدت برات دهندهنشان :دارمدت 

 افتیدر داریخر یبده از یحاک یسند حمل اسناد مبادله هنگام فروشنده اما رد،یگیم صورت حمل اسناد افتیدر

 .کندیم

 متعهد 4-5

پرداخت حواله،  یهاوهیدر ش .ترا متعهد شده اس یپرداخت ارز به فروشنده خارج یچه کس کنید مشخصدر این فیلد باید  

و اعتبار  یدارید یپرداخت اعتبار اسناد یهاوهیدر ش و است داریدار تعهد پرداخت با خرو برات مدت یداری، برات دباز حساب

 دار تعهد پرداخت با بانک عامل است.مدت یاسناد

 محل تسهیالت 4-6

را مشخص  التیمحل تسه خواهید کرد باید در این فیلد افتیدر التیتسه ،یپرداخت به فروشنده خارج یبرا کهیدرصورت 

 .انتخاب کنیدرا  «التیبدون تسه»مقدار  دیصورت با نیا ریدر غ ؛کنید

 مهلت بازپرداخت 4-7

 یلدهایف در شدهانتخاب ریمقاد اساس بر خودکار صورتبه که دیکن مشخص را وجه پرداخت یبرا داریخر مهلت دیبا لدیف نیا در 

 .شودیم یمقدارده ،یقبل

 ارز نیتأممحل  4-8

 لدیف با دینبا شدهانتخاب مقدار. شودیم نیتأم یمحل چه از یخارج فروشنده به یپرداخت ارز که دیکن مشخص دیبا لدیف نیا در 

 یحیترج نرخ کهآن از اعم رد،یگ صورت یمرکز بانک منابع از ارز نیتأم کهیدرصورت. باشد تناقض در سفارش ثبت ارز نیتأم محل

 .دیکن انتخاب را «یمرکز بانک» نهیگز دیبا باشد، داشته آزاد ای
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 نرخ ارز 4-9

انتخاب شده  «یبانک مرکز»ارز  نیمحل تأم کهیدرصورت. تنها شودیم یداریخر یارز با چه نرخدر این بخش باید تعیین کنید  

قابل انتخاب « آزاد»خودکار مقدار  صورتبهارز،  نیتأم یهامحل ریسا یوجود دارد. برا «یحیترج»و « آزاد»باشد، امکان انتخاب 

 .خواهد بود

 نوع درخواست 4-10

چه  یمبلغ برا نیا پاسخ دهید که سؤالبرای تکمیل این فیلد باید به این  کند؛یارز را مشخص م افتیاز در هدفاین فیلد  

 ،«پرداختشیپ» یهانهیاز گز یکی دیبا فاکتور،شیدر پ دشدهیقپرداخت مبالغ  ی؟ براشودیمواردات صرف  یهانهیاز هز یبخش

تنها در « سود» نهی. گزکنید بانتخا را «کارمزد» دیو انتقال ارز با لیتبد یهانهیپرداخت هز یو برا« اصل» ای «پرداختانیم»

 .استقابل انتخاب  شود،یاستفاده م التیکه از تسه یموارد

 مدت به ماه 4-11

 صورتبه. شودیم داده شینما شما به دیکن وارد لدیف نیا در دیتوانیم که یمدت حداکثر یقبل شدهلیتکم یلدهایف به توجه با 

 بانک از التیتسه افتیدر با یدارید معامله نوع از استفاده صورت در تنها. شود درج صفر مقدار دیبا ماه به مدت در فرضشیپ

 اصل، درخواست نوع و( انس وزی) التیتسه افتیدر بدون دارمدت معامله نوع ای اصل درخواست نوع و( نانسیفا یر) یخارج

دریافت  ییراهنما عامل بانک از بهتر شدهگفته طیشرا در مناسب مقدار درج یبرا باشد؛ گرید یمقدار درج به ازین است ممکن

 .کنید

 مهلت انقضا 4-12

قبلی  شدهلیتکمهای جهت تکمیل این فیلد نیز با توجه به فیلد .کنیدروز را مشخص  حسب بر ارز دیخر مهلتدر این فیلد باید  

ارز برابر،  دیخر مهلتنیآخر یدر حالت عاد شود. توجه کنید کهتوانید وارد کنید به شما نمایش داده میحداکثر مهلتی که می

 ست.ا مهلت انقضا اضافهبهارز  صیتخص خیتار

 تعرفه هزینه مالی 4-13

 صورتبه باشد. این فیلدانتخاب « سود» ای« کارمزد» شدهانتخابنوع درخواست  شود کهاین فیلد تنها زمانی نمایش داده می 

 .شودیم یمقداردهتوسط سیستم خودکار 

 شرح هزینه مالی 4-14

 متن دیبا شما صورت نیا در و باشد داشته مقدار «یمال نهیهز تعرفه» لدیف که شودیم داده شینما یزمان تنها زین لدیف نیا

 .کنید تکمیل آن در را خود یمال یهانهیهز شرح دهندهنشان

 گام پنجم

 وستیپ را ازیموردن مستندات د،یتوانیم شما باشد، داشته مستندات تیرؤ به ازین درخواست دیتائ یبرا عامل بانک کهیدرصورت

 منظور نیبد. دیریگیم صورت عامل بانک درخواست در صورت تنها و ستین یاجبار درخواست همراه مستندات ارسال. کنید

 لیفا کهیدرصورت. دیکن انتخاب را «مستندات ثبت» ، گزینهمستندات افزودن از بعد و انتخاب را «مستند افزودن» دکمه ابتدا

 «اتیعمل» ستون در «حذف» دکمه زدن با. است شینماقابل جدول نیا در لیفا د،یباش کرده وستیپ درخواست به یمستند

 .کنید حذف را مدنظر لیفا دیتوانیم
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 گام ششم

 منتظر و کنید جادیا را خود ارز صیتخص درخواست «ثبت» انتخاب با دیهست مطمئن واردشده اطالعات صحت از کهیدرصورت

 .دیباش جهینت مشاهده

 

 گام هفتم

 :باشد ریز یهاحالت از یکی تواندیم شما توسط شدهثبت درخواست جهینت

 تأیید درخواست توسط بانک مرکزی 7-1

 یارز جامع سامانه در عامل بانک کاربر کارپوشه در دیتائ جهت و جادیا تیموفق با شما ارز صیتخص درخواست صورت نیا در 

 شینما «بانک یبررس منتظر» تیوضع با یاصل یمنو در شما درخواست صفحه، شدن بسته از بعد حالت نیا در. است قرارگرفته

 .شودیم داده

 

 رد درخواست توسط بانک مرکزی 2-7

 صفحه، شدن بسته از بعد حالت نیا در. شد خواهد داده شینما شما به زین یمرکز بانک توسط شدهانیب رد علت غامیپ نیا در 

 .شودیم داده شینما «شده رد» تیوضع با یاصل یمنو در شما درخواست

 

 یمرکز بانک خاصشرایط ش پذیر درخواست منوط به دییتأ 7-3

 یاصل منو در صورت نیا در. شد خواهد داده شینما شما به زین یمرکز بانک توسط شدهانیب خاص طیشرا غامیپ نیا در 

 به مربوط اتیجزئ دکمه انتخاب با دیتوانیم شما. شودیم داده شینما «مشروط ضوابط دیتائ منتظر» تیوضع با شما درخواست
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 با و دیکن مطالعه را شدهگفته طیشرا مجددا   بانک به پاسخ لدیف درو  دیشو درخواست اتیجزئ صفحه وارد درخواست، نیا

 توسط شروط دیتائ صورت در. کنید اعمال را خود مدنظر جهینت صفحه نییپا در «شروط رد» ای «شروط دیتائ» یهانهیگز

 .گرفت خواهد قرار یارز جامع سامانه در عامل بانک کاربر کارپوشه در و ارسال بانک یبرا مجددا  درخواست متقاضی،

 

 این لحظهدر  درخواستعدم ارسال  7-4

. شودیم داده شینما «بانک به ارسال منتظر» تیوضع با یاصل یمنو در شما درخواست صفحه، شدن بسته از بعد حالت نیا در 

 اتیجزئ دکمه انتخاب و یاصل یمنو به مراجعه با دیتوانیم شما ستم،یس توسط درخواست ارسال و مناسب زمان گذشته از پس

 .کنید مالحظه را یمرکز بانک ازنظر خود درخواست شدن مشروط ای و رد د،یتائ جهینت درخواست به مربوط

 

 گام هشتم

 جامع سامانه در عامل بانک کارپوشه در ارز صیتخص درخواست شما، توسط درخواست جادیا از پس شد، گفته که طورهمان

 «شده رد» تیوضع با یاصل یمنو در درخواست تیوضع د،یرینپذ را شما درخواست عامل بانک کهیدرصورت. ردیگیم قرار یارز

 یاصل یمنو در نباشد یخاص طیشرا یدارا و شود رفتهیپذ عامل بانک توسط شما درخواست اگر نیهمچن. شودیم داده شینما

 باشد خاص طیشرا یدارا درخواست و ردیبپذ شمارا درخواست عامل بانک چنانچه. بود خواهد «صیتخص یبرا آماده» تیوضع با

 در یمرکز بانک کارشناس دیتائ از بعد و رفت خواهد «یمرکز بانک کارشناس دیتائ منتظر» تیوضع به ابتدا شما درخواست

 .شد خواهد داده شینما شما به «صیتخص یبرا آماده» تیوضع با یاصل یمنو

 مراجعه با دیتوانیم شما باشد یمرکز بانک کارشناس ای عامل بانک دیتائ منتظر ارز صیتخص درخواست جادیا که یزمانمدت در

 انتخاب گزینه با و دیشو درخواست اتیجزئ صفحه وارد درخواست، نیا به مربوط اتیجزئ دکمه انتخاب با ،یاصل یمنو به

 رد» تیوضع به شما درخواست کار نیا انجام صورت در کنید توجه. کنید متوقف را ارز صیتخص جادیا ندیفرا «جادیا از انصراف»

 .رفت خواهد «شده

 

 گام نهم

 و است جادشدهیا تیموفق با شما درخواست گرفت، قرار «صیتخص یبرا آماده» تیوضع در ارز صیتخص درخواست نکهیبعدازا

 تیوضع در درخواست برسد فرا شما درخواست صیتخص نوبت کهیتردرصو. دیباش صیتخص نوبت دنیرس منتظر دیبا

 .دیکن اقدام ارز دیخر به نسبت دیتوانیم بعدازآن و گرفت خواهد قرار «افتهیصیتخص»



 ارز صیتخص درخواستایجاد  یراهنما 
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درخواست ایجاد کاربران محترم در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در فرآیند 

 .دییفرماتماس حاصل  021-27471010 تلفن با شماره  لطفاًتخصیص ارز 

 


